
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering 28 maart 2023 

Zaaknummer 897513 

Voorstelnummer RV2023-031 

Portefeuillehouder - 

Bijlage(n) - 

Onderwerp Aanwijzing 1e en 2e plaatsvervangend griffier 

 

 

Onderwerp 

Aanwijzing 1e en 2e plaatsvervangend griffier. 

 

Beslispunten 

1. Aanwijzing de heer F. (Fatih) Özdere tot 1e plaatsvervangend griffier voor de 

gemeente West Betuwe. 

2. Aanwijzing van mevrouw E. (Elisabeth) Nijdam-Ruijs tot 2e plaatsvervangend griffier 

voor de gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

Voor de continuïteit van besluitvorming en advisering van de raad is in de Gemeentewet ook 

de vervanging van de griffier geregeld.  

Gedurende de tijdelijke afwezigheid door ziekte van de huidige 1e plaatsvervangend griffier, 

wordt deze functie vervuld door de heer Özdere.  

Conform Artikel 107d van de gemeentewet wordt met dit voorstel tevens de aanwijzing van 

de 2e plaatsvervangend griffier geregeld.  

 

Besluitgeschiedenis 

- 

 

Beoogd effect 

Borgen van continuïteit door aanwijzing van 1e en 2e plaatsvervangend griffier voor de 

gemeente West Betuwe. 

 

Argumenten 

1. Conform het bepaalde in artikel 107 van de Gemeentewet, benoemt de raad de griffier 

en hij tevens bevoegd deze te schorsen en te ontslaan. 

2. Artikel 107d van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de vervanging van de griffier 

regelt. 

3. Met deze aanwijzingen wordt beoogd de continuïteit van de raadsondersteuning door 

de griffie te versterken.  
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Kanttekeningen 

- 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

Dit besluit heeft geen gevolgen voor salariëring en/of tegemoetkoming in de overige kosten.  

 

Uitvoering 

- 

 

Planning 

- 

 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er wordt mededeling gedaan van de aanwijzingen in de gemeentelijke publicatie in het 

Kontakt West Betuwe.  

 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

 

de griffier 

Hans van der Graaff 

de voorzitter 

Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de griffier; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 107, 107d en 107e Gemeentewet, 

 

besluit: 

 

1. Aanwijzing de heer F. Özdere tot 1e plaatsvervangend griffier voor de gemeente West 

Betuwe. 

2. Aanwijzing van mevrouw E. Nijdam-Ruijs tot 2e plaatsvervangend griffier voor de 

gemeente West Betuwe. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 28 maart 2023, nummer 2023-031, 

 

de griffier 

Hans van der Graaff 

de voorzitter 

Servaas Stoop 
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